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Enor Paiano, diretor de publicidade do UOL, conta que o portal tem uma expectativa bastante 
alta em relação a esta Copa. "O UOL é visto pelos internautas como referência em termos de 
conteúdo noticioso. Quando existem grandes eventos noticiosos de todos os tipos eleições, 
acidentes, competições, escândalos a audiência responde muito bem. Na última Olimpíada, por 
exemplo, o UOL foi o portal que mais cresceu em audiência", afirma. 
 
Ele não acredita que o horário dos jogos favoreça a TV. "Os jogos acontecem no horário em 
que as pessoas estão no trabalho ou na escola. Exceto pelos jogos do Brasil, quando tudo 
para, durante os outros jogos as pessoas vão acompanhar o que acontece pela internet - seja 
pelo computador, seja pelo celular. A audiência com certeza será muito forte", avalia. O portal 
terá quatro cotistas master na transmissão do evento: Coca-Cola, Bradesco, McDonald's e 
Volkswagen. "Estamos comercializando ainda duas cotas de apoio. Estas cotas dão direito à 
presença exclusiva no site especial da Copa do Mundo e também a uma programação de 
reaplicação, que garante boa presença não só durante o período da Copa, mas pelo ano todo", 
acrescenta. 
 
O Lancenet!, portal especializado em esportes, também espera grandes resultados com o 
evento. "O histórico do Lancenet! mostra que grandes eventos esportivos internacionais como 
Olimpíadas e Copas do Mundo são geradores de audiência. Nossa expectativa é de um 
crescimento significativo de audiência, ainda mais se considerarmos que nos últimos 24 meses 
nosso portal apresentou crescimentos superiores ao da internet brasileira", aponta Ana Luisa 
Bartholo, gerente geral de marketing do Grupo Lance!. Para ela, a internet como um todo deve 
atrair a atenção de milhões de brasileiros em busca de informação atualizada e conteúdos di 
ferenciados. "Em função da nossa especialização, esperamos que o impacto na nossa audiência 
seja superior à mídia dos outros destinos de conteúdo", disse. 
 
Afonso Cunha, diretor executivo do Grupo Lance!, informa que o portal já definiu como 
patrocinadores AmBev e Banco Itaú. Ele antecipa que o Lance! terá um evento diferenciado 
este ano, aproveitando a Copa. "Pela primeira vez, realizaremos um evento completo de 
preparação para a Copa do Mundo, incluindo tudo sobre a competição, o futebol brasileiro e a 
África do Sul. O Mundo Lance! será uma exposição itinerante que acontecerá em São Paulo, 
Rio de Janeiro e Belo Horizonte, reunindo características do novo conceito de exposições 
multimídia: tecnologia, interatividade e experiência. A curadoria é de Marcelo Dantas e seu 
conselho editorial tem profissionais como Matinas Suzuki, Juca Kfouri, Walter Mattos Jr., Luiz 
Fernando Gomes e Mauro Beting. Ele será inaugurado em São Paulo, no Memorial da América 
Latina, no dia 19 de março de 2010. Ações específicas do evento estão disponíveis para 
patrocínio", informa. 
 
IG LANÇA SITE DA COPA 
 
Entrou no ar na última semana o hotsite especial da Copa do Mundo do iG. O site possibilita 
que os internautas acompanhem eventos prévios aos jogos e informações sobre as seleções. 
 
O portal terá também a história de cada uma das 18 Copas com textos sobre os mundiais e a 
seleção brasileira, incluindo fotos, tabelas, campos táticos e fichas técnicas, além do calendário 
de eventos com convocações, entre outras informações. Ainda com foco na Copa, a partir do 
dia 11 de junho, início das competições, o portal produzirá o Placar iG da Copa. Ele será 
integrado com as redes sociais Facebook, Twitter e Orkut e trará estatísticas das 64 partidas 
do Mundial. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 1 mar. 2010, p. 25.  


